
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                                Κ.Δ.Π. 51/2020 
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Αριθμός  51 

Ο ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΗΟΝΗΕΟΤΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ ΚΑΗ 

ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΝΟΜΟ  

(NΟΜΟ 164(Η) ΣΟΤ 2018) 

_________________ 

Γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 20(6)  

 

164(Η) ηνπ 2018. 
Ο Αξρηεπηζεσξεηήο, εθαξκφδνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηφλ κε βάζε ην άξζξν 
20(6) ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο 
Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο Νφκνπ ηνπ 2018, εθδίδεη ηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε. 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1. Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο 
θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Γεληθνί Όξνη γηα Έγθξηζε κέζσ 
Καηαρψξεζεο γηα Κηεληαηξηθέο Αθηηλνδηαγλσζηηθέο Πξαθηηθέο) Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2020. 

Δξκελεία. 

 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Η): 
28.12.2018 

164(Η) ηνπ 2018. 

 

 

 
 
164(Η) ηνπ 2018. 

2. (1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη 
δηαθνξεηηθή έλλνηα –  

«Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη 
Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Καζνξηζκφο Βαζηθψλ Πξνηχπσλ Αζθάιεηαο γηα ηελ 
Πξνζηαζία απφ ηνπο Κηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο) Καλνληζκνχο ηνπ 
2018, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαηˑ 

 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη 
Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο Νφκν ηνπ 2018, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαηˑ 

 

«Τπεξεζία Διέγρνπ» ζεκαίλεη ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζεο γηα Αθηηλνβνιίεο ηνπ 
Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ.  

 

(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε θαη δελ 
ηπγράλνπλ δηαθνξεηηθνχ θαζνξηζκνχ ζ’ απηήλ, ζα έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα, ε νπνία απνδίδεηαη ζηνπο 
φξνπο απηνχο απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο. 

Πεδίν 
εθαξκνγήο. 

Παξάξηεκα. 

 

3. Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε θαζνξίδεη ζε Παξάξηεκα ηνπο γεληθνχο φξνπο γηα έγθξηζε κέζσ 
θαηαρψξεζεο γηα θηεληαηξηθέο αθηηλνδηαγλσζηηθέο πξαθηηθέο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 14. 

 

Έλαξμε ηζρχνο. 4. Ζ γλσζηνπνίεζε απηή ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζή ηεο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

(Παξάγξαθνο 3) 

 

Γεληθνί Όξνη γηα Έγθξηζε κέζσ Καηαρψξεζεο γηα Κηεληαηξηθέο Αθηηλνδηαγλσζηηθέο Πξαθηηθέο 

A. Γεληθέο απαηηήζεηο αθηηλνπξνζηαζίαο  

1. Τπνβνιή αίηεζεο γηα παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ θαηαρψξεζεο θαη ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο 

1.1. Οπνηνδήπνηε επηρείξεζε πξνηίζεηαη λα αζθήζεη πξαθηηθή κε ρξήζε ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο γηα θηεληαηξηθνχο 
αθηηλνδηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζεο γηα 
Αθηηλνβνιίεο (ζην εμήο “Τπεξεζία Διέγρνπ”) γξαπηή αίηεζε γηα ηελ παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ 
θαηαρψξεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14(2) ηνπ Νφκνπ. 

1.2. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο θαη ηελ επηζχλαςε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, ε 
επηρείξεζε πξέπεη λα ζπκβνπιεχεηαη ηελ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη 
Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Πξνδηαγξαθέο γηα πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη απαηηήζεηο ξπζκηζηηθνχ 
ειέγρνπ πνπ αθνξνχλ ζηε γλσζηνπνίεζε ή ζηελ παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ θαηαρψξεζεο ή αδεηνδφηεζεο) 
Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2019 (Κ.Γ.Π. 153/2019). 

1.3. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ζθνπεχεη λα επηθέξεη ηξνπνπνηήζεηο ζε νπνηαδήπνηε πξαθηηθή ή 
εγθαηάζηαζε ή ζηνλ θηεληαηξηθφ αθηηλνινγηθφ εμνπιηζκφ, γηα ηα νπνία έρεη εμαζθαιίζεη έγθξηζε, ελεκεξψλεη 
γξαπηψο ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, παξέρνληαο ηεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ πιήξσο ηε 
θχζε θαη άιια ζηνηρεία ηεο ηξνπνπνίεζεο. Δθφζνλ νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίδξαζε, ε νπνία θξίλεηαη σο ηέηνηα απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
θαη πξνζηαζίαο απφ ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, ηφηε ε επηρείξεζε πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξνο ηνχην λέα 
έγθξηζε, πξνηνχ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε. 
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2. Απαηηήζεηο ρψξσλ 

2.1. Ο αθηηλνινγηθφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε αλεμάξηεηνπο, εηδηθά δηακνξθσκέλνπο θαη 
ζσξαθηζκέλνπο ρψξνπο. ηε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε δηελέξγεηα θηεληαηξηθψλ αθηηλνδηαγλσζηηθψλ 
πξαθηηθψλ εθηφο ησλ ρψξσλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, φπσο ζε ππαίζξην ρψξν, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη 
αλάινγα νη θαλφλεο αθηηλνπξνζηαζίαο ηφζν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο φζν θαη γηα ηα κέιε ηνπ θνηλνχ πνπ 
πηζαλφλ λα βξίζθνληαη ζην ρψξν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξαθηηθήο.   

2.2. Οη ππνινγηζκνί ησλ ζσξαθίζεσλ ησλ ρψξσλ ρξήζεο ηνπ αθηηλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα γίλνληαη 
ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγηζην δπλακηθφ ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνλ ππνινγηδφκελν κέγηζην θφξην εξγαζίαο, ηηο 
δηαζηάζεηο ηνπ δσκαηίνπ, ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ ηνηρσκάησλ, δαπέδσλ θαη νξνθήο, ηελ χπαξμε ζπξψλ ή 
παξαζχξσλ θαη ηνπο ρψξνπο ή δσκάηηα κε ηα νπνία γεηηληάδεη ε θάζε αθηηλνινγηθή κνλάδα ή ρψξνο ρξήζεο 
ηνπ αθηηλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη θαλέλαο εξγαδφκελνο ή κέινο ηνπ θνηλνχ δελ ζα 
εθηίζεηαη ζε δφζεηο αθηηλνβνιίαο πνπ λα ππεξβαίλνπλ ηα φξηα έθζεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο 
Καλνληζκνχο. 

2.3. Οη ρψξνη θχιαμεο θαη ρξήζεο ηνπ αθηηλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλνη, λα επηηεξνχληαη 
επαξθψο θαη λα ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα απνθπγή θινπψλ ή απψιεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

2.4. Όινη νη ρψξνη εξγαζίαο, ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ρξήζε ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο, πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη, 
θαηαζθεπαζκέλνη θαη δηαξξπζκηζκέλνη θαηάιιεια ψζηε νη δφζεηο πνπ δέρνληαη νη εξγαδφκελνη ζ΄ απηνχο λα 
είλαη νη κηθξφηεξεο δπλαηέο ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο βειηηζηνπνίεζεο. 

2.5. ε φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο θσηηζκφο, εμαεξηζκφο θαη θιηκαηηζκφο, ψζηε 
λα εμαζθαιίδνληαη αζθαιείο θαη πγηεηλέο ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ θαη πγηεηλέο ζπλζήθεο 
παξακνλήο γηα ηα δψα. 

2.6. Ζ ζπζηέγαζε πέξαλ ηνπ ελφο αθηηλνινγηθνχ κεραλήκαηνο ή κνλάδαο εμνπιηζκνχ ζην ίδην δσκάηην επηηξέπεηαη 
κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κεηά απφ εμαζθάιηζε γξαπηήο έγθξηζεο απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, θαη 
δεδνκέλνπ φηη δελ ζα δηελεξγνχληαη ηαπηφρξνλεο αθηηλνδηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ή εθζέζεηο κε ηε ρξήζε πέξαλ 
ηνπ ελφο κεραλήκαηνο ή κνλάδαο εμνπιηζκνχ. 

2.7. Σα ρεηξηζηήξηα ησλ πην πάλσ αθηηλνινγηθψλ κεραλεκάησλ ή κνλάδσλ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα δηαξξπζκίδνληαη 
κε ηξφπν ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθά, λα επηηξέπνπλ ηελ άλεηε νπηηθή θαη αθνπζηηθή επαθή ρεηξηζηή θαη δψνπ 
θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε αθηηλνπξνζηαζία ηνπ ρεηξηζηή. 

 
3. Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο 
 

3.1. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα θαηαξηίδεη εηδηθφ πξσηφθνιιν πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν 
γηα επηζεψξεζε αλά πάζα ζηηγκή απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ γηα θάζε αθηηλνινγηθφ εμνπιηζκφ, θαζψο θαη γηα 
ηα ζπζηήκαηα απεηθφληζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εμνπιηζκφ απηφ, φπσο εκθαληζηήξηα, 
νζφλεο θ.α. 

 
3.2. Σν πξσηφθνιιν πνηνηηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαζνξηζκέλεο ηηκέο πνπ λα αθνξνχλ ηα θξηηήξηα 

απνδνρήο ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηα φξηα αλνρήο, ηα φξηα επηθπιαθήο θαη ηα φξηα άκεζεο δξάζεο πνπ 
εθαξκφδνληαη. Δπηπξφζζεηα, ζην πξσηφθνιιν πνηνηηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ε ρξνληθή ζπρλφηεηα 
ησλ ειέγρσλ θαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ πην πάλσ 
ηηκψλ. 

3.3. ε φια ηα αθηηλνινγηθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα γίλεηαη πνηνηηθφο έιεγρνο απφ αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Τπεξεζία 
Διέγρνπ Δκπεηξνγλψκνλα Αθηηλνπξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ κηα (1) θνξά αλά έηνο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία 
Διέγρνπ εληφο κίαο εβδνκάδαο απφ ην πέξαο ηνπο. 

3.4. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη θαηάιιεινη Μεηξεηέο / Αληρλεπηέο 
ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο θαη νκνηψκαηα (phantoms). Σα φξγαλα πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ βαζκνλφκεζεο 
απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην. Ζ ρξνληθή ηζρχο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ βαζκνλφκεζεο γηα θάζε φξγαλν ή 
δνζίκεηξν δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα δχν (2) έηε. 

3.5. Οη Μεηξεηέο / Αληρλεπηέο Ηνλίδνπζαο Αθηηλνβνιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ππνζηαηηθφ πξέπεη λα ειέγρνληαη 
ζπρλά γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

3.6. Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα παξεπξίζθεηαη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ ή βαζκνλνκήζεσλ 
ή λα πξνβαίλεη ε ίδηα ζε ηέηνηνπο ειέγρνπο νπνηεδήπνηε ην θξίλεη ζθφπηκν θαη, εθφζνλ ην δεηήζεη, πξέπεη λα 
ελεκεξψλεηαη έγθαηξα γηα ηε δηεμαγσγή ηέηνησλ ειέγρσλ, θαζψο θαη γηα ηα απνηειέζκαηά ηνπο.   

4. Δμνπιηζκφο 

4.1. Πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ν αλαγθαίνο αθηηλνινγηθφο εμνπιηζκφο.  

4.2. Ο αθηηλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, φηαλ είλαη ζηαζεξφο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε 
αλεμάξηεην, εηδηθά δηακνξθσκέλν θαη ζσξαθηζκέλν ρψξν (δσκάηην). 

4.3. ηελ πεξίπησζε θηλεηνχ αθηηλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ηήξεζε ησλ 
πξνλνηψλ ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλφλσλ αθηηλνπξνζηαζίαο ζηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη. 

4.4. Πξέπεη λα γίλεηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ αθηηλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κε βάζε γξαπηφ πξφγξακκα θαη ζχκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα ελεκεξψλεηαη θαηάιιεια ην Μεηξψν ηνπ εμνπιηζκνχ.  
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5. Πξνζηαζία θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αθηηλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

5.1. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο αθηηλνδηαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, απαγνξεχεηαη ε παξνπζία κε αλαγθαίσλ κειψλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ ή κειψλ ηνπ θνηλνχ εληφο ηνπ ρψξνπ φπνπ γίλεηαη ε έθζεζε ζε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, εθηφο εάλ 
έρεη δνζεί εθ ησλ πξνηέξσλ εηδηθή έγθξηζε ή επηηξέπεηαη ε παξνπζία ηνπο κέζα ζην ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
έθζεζεο/εμέηαζεο κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

5.2. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηνλ ρψξν ή ε ρξήζε 
ηνπ αθηηλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

5.3. Πξέπεη λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο γξαπηέο νδεγίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αθηηλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ 
δηεμαγσγή ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ. 

5.4. ε θάζε αθηηλνινγηθή κνλάδα πξέπεη λα ππάξρεη ρέδην Γξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ξαδηνινγηθψλ 
αηπρεκάησλ ή ζπκβάλησλ. Σν ρέδην Γξάζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε 
ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζηνηρεία ησλ αηφκσλ πνπ ζα θιεζνχλ άκεζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ, ηα 
κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαζψο θαη ηα γεληθά κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηα 
άηνκα πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε αθηηλνβνιία. Σα θχξηα ζεκεία ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο πξέπεη λα αλαξηψληαη ζην 
ρψξν ησλ ρεηξηζηεξίσλ ηεο κνλάδαο. Με επζχλε ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ακέζσο ε Τπεξεζία 
Διέγρνπ γηα θάζε ξαδηνινγηθφ αηχρεκα ή ζπκβάλ. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ  
έθζεζε δηεξεχλεζεο γηα ηα αίηηα, ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο θαη ηπρφλ επηπηψζεηο ηνπ αηπρήκαηνο ή ζπκβάληνο. 

5.5. ε θάζε αθηηλνινγηθή κνλάδα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά παξαπεηάζκαηα, πνδηέο, 
γάληηα, θνιιάξα κνιχβδνπ θαη γπαιηά κνιχβδνπ θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ρξεηάδεηαη απφ ηνπο ρεηξηζηέο 
θαη άιια άηνκα, ηα νπνία έρνπλ εμνπζηνδφηεζε λα βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο κνλάδαο θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο εμέηαζεο. Ο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά θαη λα επηβεβαηψλεηαη φηη δηαηεξείηαη 
ζε θαιή θαηάζηαζε. 

5.6. Όπνπ γίλεηαη ρξήζε αθηηλνγξαθηθψλ κεκβξαλψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλδπαζκνί αθηηλνγξαθηθψλ 
κεκβξαλψλ θαη ζήθεο ηεο πςειφηεξεο δηαζέζηκεο επαηζζεζίαο, εθηφο εάλ ππάξρνπλ εηδηθνί ιφγνη πνπ λα 
δηθαηνινγνχλ ηε κε ρξήζε ηνπο. 

5.7. Κάζε δηαδηθαζία ή πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλεπάγεηαη έθζεζε εξγαδνκέλσλ ζε ελεξγφ δφζε πνπ ππεξβαίλεη ηα 2 
mSv ή ζε δφζε ζηνπο θαθνχο ησλ νθζαικψλ πνπ ππεξβαίλεη ηα 6 mSv, ή ζε δφζε ζην δέξκα, ηνπο βξαρίνλεο, 
ηα πφδηα ή ηα γφλαηα πνπ ππεξβαίλεη ηα 50 mSv πξέπεη λα δηεξεπλάηαη, λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα θαη 
λα ελεκεξψλεηαη ε Τπεξεζία Διέγρνπ. 

6. ήκαλζε 
 

6.1. ε θάζε αθηηλνινγηθή κνλάδα πξέπεη λα ππάξρεη επδηάθξηην νπηηθφ ζήκα ζηελ είζνδν ηνπ ζαιάκνπ πνπ λα 
ιεηηνπξγεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αθηηλνβφιεζεο. 

6.2. ε θάζε αθηηλνινγηθή κνλάδα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ θαηάιιειεο ειεγρφκελεο θαη επηβιεπφκελεο δψλεο, λα 
ππάξρνπλ θαηάιιειεο πηλαθίδεο ζήκαλζεο ζε θαηάιιεια ζεκεία θάζε δψλεο θαη ε πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο 
απηνχο λα ειέγρεηαη αλάινγα. 

6.3. ε θάζε αθηηλνινγηθή κνλάδα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηελ αίζνπζα αλακνλήο αλαξηεκέλεο επαλάγλσζηεο 
νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ απφ αθηηλνβνιία. 

6.4. Ο εμνπιηζκφο ή κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα έθζεζε ζε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία πξέπεη λα 
θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε CE θαη λα ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ Κππξηαθή θαη Δπξσπατθή Ννκνζεζία. 

7. Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ 

7.1. Σν πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία πξέπεη λα είλαη πξνζνληνχρν θαη λα έρεη θαηάιιειε 
θαηάξηηζε ζηε ρξήζε ησλ αθηηλνινγηθψλ κεραλεκάησλ θαη ηε δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ.  

7.2. ην πξνζσπηθφ απηφ πξέπεη λα παξέρεηαη ηαθηηθή εθπαίδεπζε / θαηάξηηζε ζε ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο θαη 
ζηε ρξήζε ησλ αθηηλνινγηθψλ κεραλεκάησλ θαη δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ.  

7.3. Γελ επηηξέπεηαη ζε νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ λα ρξεζηκνπνηεί αθηηλνινγηθά κεραλήκαηα ή λα 
ιακβάλεη κέξνο ζε αθηηλνδηαγλσζηηθέο πξαθηηθέο, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη εθπαηδεπηεί.  

8. Σήξεζε αξρείσλ θαη κειέηε Δθηίκεζεο Κηλδχλσλ  

8.1. Γηα θάζε αθηηλνινγηθφ κεράλεκα πξέπεη λα ηεξείηαη θαηάιιειν αξρείν ζε κνξθή βηβιίνπ (Μεηξψν), ζην νπνίν 
λα θαηαγξάθνληαη νη βιάβεο θαη νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο, νη ηπρφλ κεηαθηλήζεηο, νη 
έιεγρνη γηα ηελ παξάδνζε ζε θιηληθή ρξήζε θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ αηφκσλ πνπ έθαλαλ ηηο ζρεηηθέο 
επηδηνξζψζεηο θαη ειέγρνπο. Σα Μεηξψα απηά πξέπεη λα θέξνπλ αξηζκεκέλεο ζειίδεο, εκεξνκελία θαη 
ππνγξαθή θαη λα είλαη δηαζέζηκα γηα επηζεψξεζε νπνηεδήπνηε δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ. 
Δπηπξφζζεηα, γηα θάζε αθηηλνινγηθφ εμνπιηζκφ πξέπεη λα ηεξείηαη εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν λα 
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ δψσλ, νη δφζεηο ή νη παξάκεηξνη ηεο έθζεζεο, ηα νλφκαηα ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ, ην είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ πξαθηηθψλ πνπ δηεμάγνληαη, θαζψο θαη ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
εμνπιηζκνχ. Σα εκεξνιφγηα απηά πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα επηζεψξεζε νπνηεδήπνηε δεηεζεί απφ ηελ 
Τπεξεζία Διέγρνπ. 

8.2. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ηεξείηαη Αξρείν Αηνκηθήο Γνζηκεηξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλίδνπζα 
αθηηλνβνιία (εθηηζέκελνη εξγαδφκελνη) ζην ππνζηαηηθφ θαη νη εξγαδφκελνη λα ελεκεξψλνληαη έγθαηξα θαη 
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αλειιηπψο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δνζηκέηξεζεο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ε επηρείξεζε πξέπεη λα ππνβάιιεη 
ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ πξηλ ηε πξψηε ηνπ Μάξηε θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ή φηαλ ηνπ  δεηεζεί, ηα εηήζηα 
απνηειέζκαηα ηεο αηνκηθήο δνζηκεηξίαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπ πνπ εθηίζεληαη ζε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία γηα 
ην πξνεγνχκελν έηνο, ζε έληππε ή/θαη ειεθηξνληθή κνξθή. 

Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο αηνκηθήο δνζηκεηξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο άδεηαο 
θαη κεηέπεηηα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλ ην δεηήζεη ε Τπεξεζία Διέγρνπ. 

8.3. Πξέπεη λα ππάξρεη γξαπηή θαη επηθαηξνπνηεκέλε Δθηίκεζε Κηλδχλσλ ζηελ επηρείξεζε πνπ λα είλαη δηαζέζηκε 
γηα επηζεψξεζε νπνηεδήπνηε δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ.  

B. Δηδηθέο απαηηήζεηο αθηηλνινγηθήο κνλάδαο 

1. Αθηηλνδηαγλσζηηθφο εμνπιηζκφο 
 

1.1. Καηά ηελ αθηηλνδηάγλσζε πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθφο έιεγρνο ησλ  παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο θαη νξζή 
επεμεξγαζία ησλ αθηηλνγξαθηθψλ κεκβξαλψλ ή ησλ ςεθηαθψλ απεηθνλίζεσλ γηα ηελ απνθπγή άζθνπσλ 
επαλαιήςεσλ θαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ δφζεσλ ζηα ειάρηζηα δπλαηά επίπεδα (βειηηζηνπνίεζε). 

1.2. O νιηθφο εζκφο (θίιηξν) πνπ παξεκβάιιεηαη ζηε ρξήζηκε δέζκε αθηηλνβνιίαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
ηζνδχλακνο κε 2,5 mm αινπκηλίνπ (Al). 

1.3. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ζπζηεκάησλ ρσξίο απηφκαην έιεγρν ηεο δφζεο ή ηνπ ξπζκνχ δφζεο 
(Automatic Exposure Control - AEC). 

 
2. Δκθαληζηήξην - θνηεηλφο Θάιακνο, Υψξνο Φχιαμεο Αθηηλνγξαθηθψλ Μεκβξαλψλ, πζηήκαηα Απεηθφληζεο θαη 

Δθηχπσζεο 
 

2.1. Πξέπεη λα ππάξρνπλ ρψξνη πιήξσζεο ησλ θαζεηψλ θαη θχιαμεο θαη επεμεξγαζίαο  αθηηλνγξαθηθψλ 
κεκβξαλψλ, κε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, θαζαξφηεηαο αέξα θαη θσηφο, ζηνπο νπνίνπο 
λα πξνζηαηεχνληαη νη αθηηλνγξαθηθέο κεκβξάλεο απφ ηελ αθηηλνβνιία. 

2.2. Σα εκθαληζηήξηα πξέπεη λα ειέγρνληαη, θαη λα ξπζκίδνληαη ηαθηηθά ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη πςειή δηαγλσζηηθή 
επθξίλεηα ζηηο αθηηλνγξαθηθέο κεκβξάλεο θαη λα απνθεχγνληαη νη επαλαιήςεηο θαη ε ρξήζε κεγαιχηεξσλ 
δφζεσλ σο αληηζηάζκηζκα ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ ηνπ εκθαληζηεξίνπ. 

2.3. Σα ζπζηήκαηα απεηθφληζεο θαη εθηχπσζεο δηαγλσζηηθψλ εηθφλσλ πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα ξπζκίδνληαη 
ηαθηηθά ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη πςειή δηαγλσζηηθή επθξίλεηα. 

___________________ 

 

Έγηλε ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ 2020. 

ΑΝΑΣΑΗΟ ΓΗΑΝΝΑΚΖ, 

Αξρηεπηζεσξεηήο. 
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